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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017. 

 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezessete, os membros da 

Câmara Municipal de Marituba se reuniram nas dependências do Plenário 

"Vereador Luiz Mesquita da Costa" com a finalidade de cumprirem esta Sessão 

Ordinária, apreciarem e discutirem a pauta prevista para a mesma, nos termos 

dos quais preceituam o Regimento Interno, a Lei Orgânica do Município de 

Marituba e as Constituições Estadual e Federal. Na Presidência, o Vereador 

Everaldo Aleixo, na Vice-Presidência, o Vereador Boni, na Primeira 

Secretaria, o Vereador Gilberto Souto, na Segunda Secretaria, o Vereador 

Raimundo Carneiro, e na Terceira Secretaria, o Vereador Raí. Composta a 

Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse 

a verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores: João 

Pereira, Allan Besteiro, Raimundo Carneiro, Raí, Gilberto Souto, Everaldo 

Aleixo, Boni e Pastor Ademir. Alcançando o quórum regimental, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Pastor Ademir, que fizesse a leitura de um 

texto bíblico e, quando eram, pontualmente, nove horas e oito minutos, em 

nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Continuando, 

oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença do Vereador Salin, 

solicitando, em seguida, ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da 

Sessão anterior, o qual informou que a ata se encontram no caderno dos 

Vereadores e na Secretaria da Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente, 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Expediente: 

Comunicados nº CM 227871 e CM 227872/2016, do Ministério da Educação, 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando sobre a 

liberação de recursos financeiros ligados ao referido fundo no Município. Lido o 
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Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

Vereadores nos pronunciamentos iniciais, não havendo oradores inscritos, a 

palavra foi franqueada às lideranças partidárias. Fazendo uso da tribuna, o 

Vereador Salin, líder do Governo, após saudar a todos, falou do carnaval em 

Marituba que foi só elogio e parabenizou a Secretaria de Cultura em nome do 

seu Secretário, do Prefeito Mário Filho, bem como os Vereadores Neneco, 

Allan Besteiro, Everaldo Aleixo e Gilberto Souto que gostam e prestigiaram o 

carnaval da cidade. Foi um carnaval diferente, sem crimes, sem brigas e com 

divulgação em redes sociais. Parabenizou, também, as demais pessoas que 

participaram deste evento. Não havendo mais lideranças inscritas, 

oportunamente, o Senhor Presidente registrou a presença dos Vereadores 

Pastor Rodvaldo, Neneco e Vereadora Chica, solicitando, em seguida, ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura da matéria em pauta: 

Requerimentos nº 027 e 028/2017, de autoria do Vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimentos nº 253 e 254/2017, de autoria do Vereador Allan 

Besteiro; Requerimentos nº 506 e 520/2017, de autoria do Vereador Salin; 

Requerimentos nº 597 e 598/2017, de autoria do Vereador Helder Brito; 

Requerimentos nº 1032 e 1036/2017, de autoria do Vereador Mello; 

Requerimentos nº 1079 e 1080/2017, de autoria do Vereador Manelzinho 

Rocha; Requerimentos nº 1145 e 1146/2017, de autoria do Vereador Raí; 

Requerimentos nº 1211 e 1212/2017, de autoria da Vereadora Chica; 

Requerimentos nº 1295 e 1296/2017, de autoria do Vereador Gilberto Souto; 

Requerimentos nº 1491 e 1492/2017, de autoria do Vereador Boni; 

Requerimentos nº 1502 e 1513/2017, de autoria do Vereador Pastor Ademir; 

Requerimento nº 1505/2017, de autoria do Vereador Pastor Rodvaldo; 

Requerimentos nº 1528 e 1534/2017, de autoria do Vereador João Pereira; 

Requerimento nº 1613/2017, de autoria de todos os Vereadores; 

Requerimentos nº 989 e 991/2017, de autoria do Vereador Everaldo Aleixo. 
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Lida a matéria, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse 

nova verificação de quórum para dar início à ordem do dia, constatando-se as 

presenças dos Vereadores: Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Manelzinho 

Rocha, Neneco, João Pereira, Pastor Ademir, Chica, Raimundo Carneiro, Salin, 

Raí, Gilberto Souto e Everaldo Aleixo. Havendo quórum, o Senhor Presidente, 

oportunamente, submeteu à discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária 

realizada no dia 23 de fevereiro de 2017, sendo aprovada por unanimidade. 

Continuando, passou à deliberação da matéria em pauta: Requerimentos de 

autoria do Vereador Raimundo Carneiro nº 027/2017 – requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a aquisição de terreno para construção de um 

micro sistema de abastecimento de água na Comunidade Nova Decouville, no 

Bairro Decouville; e 028/2017 – requerendo que o Prefeito Municipal determine 

ao setor competente a construção/adequação de espaço/sala com estrutura, 

aparelhamentos e profissional qualificado para o atendimento de toda natureza 

de tratamento fisioterápico, anexo á Unidade Básica de Saúde do Bairro Nova 

União. Por questão de ordem, o autor das matérias, o Vereador Raimundo 

Carneiro solicitou discussão e votação em bloco, considerando que as 

matérias sejam de grande relevância para a população deste Município, em 

especial, para as comunidades do Decouville, Nova Decouville, Novo 

Horizonte, União e São Francisco. Ressaltou que estes Bairros não possuem 

sistema de abastecimento de água potável, sendo uma necessidade que a 

Prefeitura consiga a liberação de um terreno para a construção deste sistema 

de abastecimento de água, visando atender as famílias destes Bairros, tendo 

em vista que água seja saúde. Solicitou também a construção de um anexo à 

Unidade Básica de Saúde no Bairro Nova União para atendimento de serviços 

fisioterápicos ou de outros serviços, evitando o deslocamento dos moradores 

para outros Bairros. Finalizou solicitando o apoio dos demais pares pela 

aprovação das matérias. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, 



 

         ESTADO DO PARÁ   

  PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

4 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, Marituba-Pará 

Fones: 091-3256-5667/3256-0679/3292-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

 

os Requerimentos nº 027 e 028/2017, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Vereador Allan Besteiro nº 253/2017 – 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a conclusão das obras da 

Escola Padre Marcos Shawalder, no Bairro Pedreirinha; e 254/2017 – 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a inauguração da Unidade 

Básica de Saúde Celina Lameira do Nascimento, no Bairro Novo Horizonte. Em 

discussão, o autor das matérias, o Vereador Allan Besteiro na tribuna pediu a 

conclusão das obras da escola Padre Marcos Shawalder no Bairro Pedreirinha, 

onde o Prefeito se sensibilizou em dar andamento na obra, motivo pelo qual o 

parabenizou pela iniciativa de adiantar até mesmo a questão de acessibilidade 

e segurança da escola e também pela conclusão da obra da Unidade Básica 

de Saúde Celina Lameira que já se encontra pronta, porém faltando equipá-la. 

Agradeceu o apoio do Prefeito e demais Vereadores. Não havendo mais 

discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 253 e 254/2017, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Salin nº 

506/2017 – requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de 

uma Creche em Tempo Integral, no Bairro agrovila São Pedro; e 520/2017 – 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie paradas padronizadas de 

moto taxistas. Por questão de ordem, o autor das matérias, o Vereador Salin, 

solicitou discussão e votação em bloco, destacando que seja projeto do 

Governo Federal a implantação de creches de tempo integral, em parceria com 

os Estados e os Municípios, salientando que estas creches sejam de grande 

importância para o fortalecimento e beneficiamento das famílias. Disse que o 

Município de Marituba está em desenvolvimento e necessita também prestigiar 

a classe de moto taxistas com a padronização das paradas, oferecendo 

melhores condições à população que utiliza este tipo de serviço. Finalizou 

solicitando o apoio dos pares pela aprovação das matérias. Não havendo mais 

discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 506 e 520/2017, foram 
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aprovados por unanimidade. Requerimentos nº 597 e 598/2017, de autoria do 

Vereador Helder Brito, foram retirados de pauta por ausência justificada do 

autor das matérias. Requerimentos nº 1032 e 1036/2017, de autoria do 

Vereador Mello, foram retirados de pauta por ausência do autor. 

Requerimentos de autoria do Vereador Manelzinho Rocha nº 1079/2017 – 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a construção de Creche 

Escolar, no Bairro Nova Marituba; e 1080/2017 – requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a construção de Creche Escolar, no Bairro Nova União. 

Por questão de ordem, o autor das matérias, o Vereador Manelzinho Rocha 

solicitou discussão e votação em bloco, onde não poderia deixar de falar sobre 

desenvolvimento da cidade sem falar sobre a educação no Bairro Nova União e 

Nova Marituba onde é na creche que iniciamos a atividade educacional 

principalmente colaborando com o sustento da família que deixam seus filhos 

em tempo integral, motivo esse pelo qual pede a construção das mesmas. Em 

discussão, o Ver. Salin parabenizou o autor das matérias dizendo que um 

Município sem educação não seja nada. Acrescentando que a educação seja a 

base de tudo. Lembrou que oitenta por cento do Município de Marituba seja 

composto por áreas de ocupação, e muitas mães necessitam deixar os seus 

filhos em lugar seguro para que possam trabalhar, e as escolas creches vem 

preencher esta necessidade. Não havendo mais discussão, submetidos à 

votação, os Requerimentos nº 1032 e 1036/2017, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Raí nº 1145/2017 – 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de limpeza, 

terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e manutenção de 

via, assim como o serviço de iluminação pública, na Travessa Santo Antônio, 

entre a Rua Bom Sossego e a Rua São Francisco, no Bairro Nova União; e 

1146/2017 – requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de 

limpeza, terraplenagem, drenagem, meio fio, pavimentação asfáltica e 
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manutenção de via, assim como o serviço de iluminação pública, na Travessa 

Santo Antônio, entre a Rua da Castanheira e a Rua Bom Sossego, no Bairro 

São Francisco. Por questão de ordem, o autor das matérias, o Vereador Raí 

solicitou discussão e votação em bloco, na tribuna mencionou que a travessa 

Santo Antônio que liga a Rua da Cerâmica e Castanheira que vai até o Bairro 

Nova União, já se encontra terraplanado, porém neste período de chuva se 

encontra cheia de lama, motivo pelo qual pede o seu asfaltamento. Outro 

pedido é a conclusão do outro trecho entre a Rua Castanheira e Bom Sossego 

que se encontra cheia de buracos, ficando um trecho sem reparos e sem 

terraplanagem para que as pessoas possam prosseguir utilizando a via em sua 

totalidade. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, os 

Requerimentos nº 1045 e 1046/2017, foram aprovados por unanimidade. 

Requerimentos de autoria da Vereadora Chica nº 1211/2017 – requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie os serviços de limpeza, drenagem, 

terraplenagem e pavimentação asfáltica das vias, na Travessa Ramal do 

Grupo, localizada no Bairro São João; e 1212/2017 – requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de limpeza, drenagem, 

terraplenagem e  pavimentação asfáltica das vias, na Travessa 19 de Julho, 

localizada no Bairro São João. Por questão de ordem, a autora das matérias, a 

Vereadora Chica solicitou discussão e votação em bloco, destacando que 

estas Ruas sejam de grande importância para os moradores de Marituba, pois 

quando há engarrafamento na Rodovia BR 316, elas servem de acesso ao 

Uriboca e à Alça Viária, sendo de fundamental importância que estas ruas 

recebam os serviços de limpeza, drenagem, terraplenagem e pavimentação 

asfáltica, por oferecerem uma via de escoamento aos moradores para fugir dos 

congestionamentos da BR 316. Finalizou solicitando o apoio dos pares pela 

aprovação das matérias. Não havendo mais discussão, submetidos à votação, 

os Requerimentos nº 1211 e 1212/2017, foram aprovados por unanimidade. 
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Requerimentos de autoria do Vereador Gilberto Souto nº 1295/2017 – 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a execução dos serviços de 

drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, desobstrução da valas, 

capinação, roçagem, limpeza e iluminação pública, na Travessa Noêmia 

Santiago, no Bairro Cecon; e 1296/2017 – requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a execução dos serviços de terraplenagem, drenagem, 

pavimentação asfáltica, desobstrução da valas, capinação, roçagem, limpeza e 

iluminação pública, na Travessa Maria Antônia de Brito, no Bairro Cecon. Não 

havendo discussão, submetidos à votação, os Requerimentos nº 1295 e 

1296/2017, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria do 

Vereador Boni nº 1491/2017 – requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a execução de serviços pavimentação ao lado do Mercado Municipal Simão 

Jatene, com a construção de um estacionamento, facilitando o acesso dos 

consumidores pela BR 316; e 1492/2017 – requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente, no sentido de notificar a empresa 

concessionária para que os ônibus do Bairro Almir Gabriel, cumpram o 

itinerário completo, ou seja, cheguem ao final da linha, em todos os horários. 

Por questão de ordem, o autor das matérias, o Vereador Boni solicitou 

discussão e votação em bloco, na tribuna pediu por serviços de pavimentação 

na rua ao lado do mercado municipal, onde também possui uma área ociosa e 

pede a construção de um estacionamento que precisa de uma organização de 

acesso que vai beneficiar a população e os comerciantes. Outro pedido é 

quanto a empresa concessionária de transporte faça com que a linha de ônibus 

Almir Gabriel vá até ao final da linha porque a população caminha sofrendo 

atropelos até de falta de segurança, sugeriu que possam construir um box para 

atender os motoristas e as pessoas que frequentam aquela linha. Em aparte o 

Ver. Manelzinho Rocha parabenizou o autor pela iniciativa, pois verificou que 

a linha Almir Gabriel não chega a completar o seu percurso, deixando de 
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atender também as pessoas do Bairro Bela Vista. Em aparte o Ver. Raimundo 

Carneiro parabenizou o autor falando que em agosto passado esteve com o 

Prefeito Mário Filho no Bairro Almir Gabriel e viu que de fato há várias 

reclamações dessa linha que não respeitam seus passageiros, não respeitam 

idosos e nem crianças. Em aparte o Ver. João Pereira louvou a iniciativa do 

autor porquê de fato a rua encontrasse cheia de buracos dificultando a 

trafegabilidade, mesmo assim não seria motivo para ir até o final da linha 

buscar os passageiros. Sugeriu então que a empresa fosse multada pelo não 

cumprimento do percurso. Concluiu o Ver. Boni agradecendo aos apartes 

falando que não só a empresa fosse multada, mas também em alguns casos 

fossem cassadas suas concessões. Demonstrou ser esse o papel do Vereador, 

que juntos, trabalham pelo mesmo objetivo comum que é a qualidade de vida 

da população de Marituba. Não havendo mais discussão, submetidos à 

votação, os Requerimentos nº 1491 e 1492/2017, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimentos de autoria do Vereador Pastor Ademir nº 

1502/2017 – requerendo que o Prefeito Municipal providencie com urgência a 

manutenção, tapando o buraco que abriu na Rua principal do Conjunto 

Marituba I; e 1513/2017 – requerendo que o Prefeito Municipal providencie com 

urgência o serviço de iluminação pública, limpeza de valas, saneamento 

básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento na Rua Nova I, na 

Comunidade Guarassuco, no Bairro Decouville. Não havendo discussão, 

submetidos à votação, os Requerimentos nº 1502 e 1513/2017, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimento nº 1505/2017, de autoria do 

Vereador Pastor Rodvaldo, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a 

pavimentação na Travessa WE 11, Quadra 24, no Conjunto Beija-Flor, no 

Bairro Decouville. Não havendo discussão, submetido à votação, o 

Requerimento nº 1505/2017, foi aprovado por unanimidade. Requerimentos 

de autoria do Vereador João Pereira nº 1528/2017 – requerendo que o Prefeito 
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Municipal providencie a realização analítica em piscina localizada na 

Associação de Moradores do Bairro Almir Gabriel – AMORAG, a fim de verificar 

a viabilidade de reconstituição da mesma; e 1534/2017 – requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a revisão da situação dos InfoCentros, do 

programa Navega Pará localizados no Município, a fim de viabilizar seu 

funcionamento. Por questão de ordem, o autor das matérias, o Vereador João 

Pereira solicitou discussão e votação em bloco, lembrando que os InfoCentros 

de Marituba estejam ligados ao programa Navega Pará, do Governo Estadual, 

de inclusão digital, oferecendo acesso livre à informação, mas com 

funcionamento até certo tempo, porém deste o ano passado, este programa 

está abandonado pelo Governo Estadual. Parabenizou o Prefeito Municipal que 

chamou para si a responsabilidade disponibilizando ainda acesso à informação. 

Lembrou que Marituba foi a primeira Cidade a receber o programa Navega 

Pará, sendo a primeira Cidade Digital dentro deste programa. Informou que 

teve a oportunidade de acompanhar este processo da cidade digital, sempre 

trabalhando com o social, à época eram apenas vinte e dois computadores e 

três monitores para ministrar aulas. Solicitou ao líder do Governo que leve 

estas solicitações até o Prefeito Municipal para que este programa continue 

funcionando pela necessidade de inclusão digital. Falou sobre a possibilidade 

de reutilização da piscina, em caráter de urgência, que fica localizada anexa a 

Associação de Moradores do Bairro Almir Gabriel com avaliação técnica de sua 

estrutura para oportunizar programas sociais e momentos de lazer aos 

moradores daquele Bairro. Em aparte, o Vereador Salin disse que a área da 

piscina está entregue as baratas há tempos, concordando que a mesma possa 

oferecer lazer aos moradores. Parabenizou o autor das matérias dizendo que 

votará favoravelmente pela aprovação das matérias. Em discussão, o 

Vereador Raí parabenizou a iniciativa do autor das matérias quanto ao 

infocentro que há dois anos havia cerca de quinze quilômetros de fibra ótica 
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disponível para o município, na época requereu que fosse estendido para o 

ginásio de esportes não só nos grandes eventos mais também disponibilizar 

em outros eventos. Outro assunto é quanto a reforma da piscina da associação 

de moradores quando lembrou da campanha do Estado a reeleição do Simão 

Jatene e uma das condições era que fosse implementado um UIPP - Unidade 

Integrada PRO PAZ, que oferece diversos serviços inclusive o serviço as 

crianças, com aulas desportivas, bem como a construção da piscina, sendo um 

compromisso do Estado para com o município. Parabenizou mais uma vez o 

autor e pediu ao Líder do Governo que nas visitas do Prefeito, lembre quando, 

da caminhada ao Bairro Almir Gabriel, interceda pela instalação da UIPP’S com 

o benefício da reforma da piscina. Não havendo mais discussão, submetidos à 

votação, os Requerimentos nº 1528 e 1534/2017, foram aprovados por 

unanimidade. Requerimento nº 1613/2017, de autoria de todos os Vereadores, 

requerendo que esta Casa de Leis realize uma Sessão Especial, em 

decorrência de supostas irregularidades do Aterro Sanitário de Marituba, 

enviando ofícios convidando para participar desta Sessão a SEMAS, SEMMA, 

Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa do Estado do Pará, 

empresa REVITA Engenharia, Prefeito Municipal, Procuradoria do Município de 

Marituba, OAB Estadual, Comissão de Recursos Humanos, Lideranças 

Comunitárias do Município de Marituba e Movimentos Sociais. Oportunamente, 

o Senhor Presidente informou que a Sessão Especial para discussão sobre a 

questão do aterro sanitário será realizada no dia 20 de março de 2017. Em 

discussão, a Vereadora Chica agradeceu a informação da Mesa Diretora, 

fortalecendo o convite aos demais Vereadores para participarem deste evento. 

Externou sua satisfação em poder abrir esta discussão com as autoridades 

municipais e estaduais, além dos representantes da REVITA e participação da 

população deste Município. Destacou que a muitas pessoas estão sofrendo 

com este mau cheiro insuportável que vem do aterro sanitário, informando que 
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várias mães já relataram que seus filhos estão com doenças respiratórias e 

vômitos. Disse que desde o dia anterior existe um grupo de pessoas em frente 

ao aterro sanitário não permitindo a entrada e nem saída de caminhões. 

Famílias que não aguentam mais este sofrimento e que ficarão assentadas a 

frente do lixão até que as autoridades competentes tomem as devidas 

providências. Disse que a reportagem da TV Liberal não mostrou o que era 

para ser mostrado. Ressaltou que em pouco tempo esse odor irá se espalhar 

por todo o Município de Marituba. Informou que equipamentos foram 

comprados para evitar este mau cheiro, porém ainda não estão funcionando. 

Salientou que seja necessário tirar este aterro sanitário de Marituba e não 

apenas o mau cheiro. Registrou que não está em campanha política, mas sim 

comprometida com o bem estar da população deste Município, logo seja 

necessário que todos se mobilizem e participem desta Sessão Especial, 

mostrando para as autoridades a força do povo de Marituba. Em aparte, o 

Vereador Raí considerou que a situação da população, com a questão do mau 

cheiro vindo do aterro sanitário, seja preocupante, quase desesperadora, 

solicitando que fosse enviado convite à Secretaria Municipal de Saúde para 

que disponibilizasse médicos especialistas na área de infectologia, para uma 

melhor avaliação sobre o que estas bactérias ou micro-organismos, levados 

pelo ar, causariam as pessoas ao longo do tempo. Lembrou que o Presidente 

do Partido Verde, José Carlos integra à Comissão de Meio Ambiente da OAB – 

PA irá propor algumas alternativas para o descarte de rejeitos de toda Região 

metropolitana de Belém, bem como alguns questionamentos sobre como 

funciona os empreendimentos da REVITA em outros Estados da Federação. 

Retomando sua discussão, a Vereadora Chica declarou que tenha sido uma 

falha não inserir no requerimento convite á Secretaria Municipal de Saúde com 

seus especialistas na área para participar desta sessão especial. Informou que 

o mau cheiro já chegou às escolas do km 32, no Município de Acará, segundo 
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informações de uma professora da referida área. Finalizou, dizendo que 

chegou a hora de mudar essa situação, pois muitas famílias já colocaram 

placas de vendas em suas casas por não aguentarem mais o mau cheiro. 

Questionou como será possível a instalação de um Distrito Industrial e de um 

Parque Ambiental neste Município nestas condições do aterro sanitário. Mais 

uma vez convidou os demais pares para irem para frente do aterro sanitário ao 

final desta sessão. Em discussão, o Vereador Raimundo Carneiro falou que 

esteve presente no manifesto e conversou com pessoas de outros municípios 

que estavam no engarrafamento, motoristas que fecham o vidro dos carros 

porque não aguentam o mau cheiro quando passam por Marituba na alça 

viária. Esteve com o Vereador Salin em audiência com Governador e 

verificaram a liberação de verbas para a construção do distrito industrial e como 

será construído um parque industrial com um lixão no meio, perguntou. 

Reafirmou que essa luta, contra o lixão, começou em uma reunião no salão 

paroquial ainda na implantação da REVITA e no seu pronunciamento falou 

diretamente com o Dr. Paulo um dos diretores da empresa, que seria uma 

temeridade e um acinte contra Marituba a instalação do aterro que se tornaria 

um lixão. Demonstrou seu apoio a Marituba e parabenizou a vereadora pela 

campanha. Marituba está sofrendo. Não havendo mais discussão, submetidos 

à votação, o Requerimento nº 1613/2017, foi aprovado por unanimidade. 

Oportunamente, o Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador 

Helder Brito por motivo de doença. Em seguida, passou a direção dos 

trabalhos ao Vereador Boni para deliberação de suas matérias. 

Requerimentos de autoria do Vereador Everaldo Aleixo nº 989/2017 - 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie em caráter de urgência a 

execução de saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento e iluminação 

pública, na Passagem Bom Sossego, no Bairro Pedreirinha; e 991/2017 - em 

caráter de urgência a execução de saneamento básico, terraplenagem, 
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asfaltamento e iluminação pública, nas Ruas Igarapé Mirim e Curuçá, no Bairro 

São José. Não havendo discussão, submetidos à votação, os Requerimentos 

nº 989 e 991/2017, foram aprovados por unanimidade. Analisadas as matérias, 

o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos 

pronunciamentos finais, no que, o Vereador Manelzinho Rocha após saudar 

a todos falou sobre a necessidade de dar celeridade ao trabalho legislativo, 

considerando que este Vereador adentrou nesta Casa de Leis com mais de 

quarenta requerimentos, porém a Casa está trabalhando com apenas dois 

requerimentos de cada Vereador por sessão legislativa, propondo que seja 

aumentado o número de proposições na pauta do dia para no mínimo cinco 

matérias de cada parlamentar, facilitando, assim, até mesmo a discussão em 

bloco. Havendo continuidade de apenas dois requerimentos por Vereador 

serão necessárias muitas sessões para aprovação das matérias. 

Oportunamente, o Senhor Presidente esclareceu que irá consultar o Jurídico 

para analisar a proposição, bem como, aos demais Vereadores. Na sequência, 

o Vereador Pastor Rodvaldo na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora e 

demais participantes e como representante da Igreja Quadrangular neste 

parlamento, vai se unir aos demais vereadores no dia 22 de março para juntos 

lutarem contra o lixão, inclusive recebeu fotos de crianças usando máscaras e 

os pais pedindo ajuda quanto a saúde dessas crianças. Como parte de 

Marituba estará junto ao gabinete do Deputado Martinho Carmona na 

Assembleia Legislativa solicitando uma comissão do Estado para interceder e 

combater o que estiver errado no Município. Reafirmou os trabalhos que estão 

sendo desenvolvidos em prol da população. No período de carnaval, há quatro 

anos a Igreja Quadrangular vem realizando o movimento denominado “Jesus 

Alegria” que retira jovens das drogas levando-os para trabalhos sociais na 

comunidade. Solicitou ao Ver. Manoel Salin que inserisse o “Jesus Alegria” na 

programação cultural de Marituba apesar de ser um movimento da igreja, mas 
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que seja estendido ao carnaval. Ressaltou o apoio do Prefeito Mário Filho que 

cedeu um trio elétrico para o evento. Em aparte o Ver. Manoel Salin pediu que 

o nobre colega faça um requerimento, até mesmo verbal, pedindo a inserção 

do movimento na programação do carnaval do próximo ano. Em aparte o Ver. 

João Pereira esteve presente no evento e ratificou a necessidade do 

movimento com participação em massa da juventude, como o fez a igreja 

católica com o movimento “Cristofolia” da pastoral da juventude de Marituba. 

Concluiu o Ver. Pastor Rodvaldo registrando o seu pedido de inclusão as 

programações culturais de Marituba. Agradeceu as famílias do município por 

abrir seus lares, onde mais de 400 famílias participaram da abertura de novas 

células que estão sendo abençoadas com presença da igreja em seus lares. 

Pediu as bênçãos de Jesus a todos os presentes. Não havendo mais oradores 

inscritos, e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, quando eram, 

precisamente, dez horas e trinta e um minutos, deu por encerrada esta 

sessão extraordinária, e para constar, foi lavrada a presente Ata, que, depois 

de lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros da Mesa Diretora 

para o cumprimento das formalidades legais. Marituba/PA, 02 de março de 

2017 - 24º ano do Plebiscito e da Lei que criou o Município e 21º ano da 

Emancipação. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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